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• Periodieke  

nieuwsbrief 

• Voor bewoners  van 

Kloosterstaete en 

hun familieleden en  

mantelzorgers 

 

Nu steeds meer mensen worden 

gevaccineerd tegen het Corona  

virus lijkt het er op dat het einde 

van deze moeilijke periode in zicht 

is.  

 

Ook in de natuur wordt langzaam 

afscheid genomen van een donkere 

winterperiode en toont de lente zich 

in zijn mooiste verschijningen. De 

borders van Kloosterstaete zijn  

daar natuurlijk een prachtig  

voorbeeld van met al die mooie 

bloemen. 

 

In deze nieuwsbrief stellen we veel 

mensen aan u voor, hebben we 

aandacht voor voedsel en beweging 

en nog veel meer.   

Veel leesplezier! 

 

 

Lente 

 

Is het geen wonder 

zoals alles groeit 

en zelfs na een winter 

zo prachtig opbloeit 

 

het blijft toch bijzonder 

dat warmte en licht 

bij plant, dier en mens 

Dit wonder verricht 

 

B E T E R E  T I J D E N  
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S T A E T I G  N I E U W S  

Gezond en lekker eten: in 

Kloosterstaete zijn we daar 

voortdurend mee bezig. De zui-

vel en het vlees komt van ‘Eten 

uit de Regio’. Dit zijn verse, 

duurzame en gezonde pro-

ducten, lokaal geproduceerd en 

op een snelle en duurzame ma-

nier van ‘boer naar bord’ ge-

bracht. Wat we vaak horen is, 

dat onze bewoners de pro-

ducten van Eten uit de Regio 

erg smaakvol vinden. 

 

Als pilot voor een voedingspro-

ject wordt er samen met de di-

ëtiste van “Eten uit de Regio” 

het voedingspatroon en de ge-

zondheid van 5 bewoners van 

Kloosterstaete geregistreerd. 

Daar komen hele leuke en ver-

rassende uitkomsten uit. Zo 

heeft de nieuwe manier van 

eten en koken voor een me-

neer al minder speekselvor-

ming opgeleverd, is bij een me-

S M A K E L I J K  E T E N :  F I J N  E N  B E L A N G R I J K .  

vrouw is bloeddruk al merk-

baar gedaald en is een andere 

mevrouw al flink afgevallen 

doordat er minder suiker wordt 

gebruikt. En omdat de bewo-

ners meer eiwitten krijgen is 

het energie niveau toegeno-

men, zijn de spieren sterker 

geworden en voelt men zich 

ook sterker. Dit zijn nog maar 

de eerste resultaten maar nu 

al erg veelbelovend! 

 

Vanuit het voedingsproject vol-

gen we de bewoners op hun 

gewicht, bloedsuiker, bloed-

druk en hartslag. Verder obser-

veren we ook wat deze nieuwe 

voeding betekent voor het wel-

bevinden van de bewoners. 

Wij hopen natuurlijk dat bewo-

ners zich ook mentaal fitter 

gaan voelen. Wat we bijvoor-

beeld uit het onderzoek al 

merken is, dat voeding over de 

hele dag een belangrijke in-

vloed heeft op hoe je je voelt 

en hoe je slaapt, dus op het 

algehele welbevinden. 

 

Natuurlijk gaan we deze wijze 

van eten en drinken in alle op-

zichten verder uitbouwen. 

Heeft u vragen over eten en 

drinken of u wilt iets meer in-

formatie over het onderzoek 

dan kunt u deze stellen aan de 

medewerkers die betrokken 

zijn bij dit voedingsproject. Dit 

zijn:  Hilde Strijker, Monique 

Kraijesteijn, Ina van Tuyll en 

Maaike Nijdam. 

 

Smakelijk eten! 
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E V E N  V O O R S T E L L E N . . .  

Mijn naam is Jitske Klein Ege-

link, ik ben 25 jaar oud. Op dit 

moment loop ik stage bij Kloos-

terstaete. Ik studeer ‘Social 

Work’ op het Windesheim in 

Zwolle en daar woon ik ook. In  

Kloosterstaete zult u mij regel-

matig tegen komen met een 

tablet in mijn handen omdat ik 

jullie graag wil leren hoe je met 

een tablet om moet gaan! Ver-

der ben ik altijd in voor een 

praatje of een wandeling. In 

mijn vrije tijd kijk ik graag een 

film op de bank, maar nog lie-

ver ben ik op avontuur en be-

kijk ik de mooiste plekjes van 

Nederland (en na corona na-

tuurlijk weer het buitenland). 

Hopelijk zien we elkaar een 

keer op de vrijdag! 

 

Mijn naam is Karin Reinders. Ik 

ben 61 jaar en woon in Hooge-

veen. Sinds maart 2020 ben ik 

werkzaam als ziekenverzorgen-

de VIG in Kloosterstaete.  Ik 

ben getrouwd met Rudie en 

heb 2 kinderen en 2 kleinkin-

deren. Mijn hobby's zijn: theater 

bezoeken, wandelen, fietsen en 

reizen. In de zomervakantie 

trekken we het liefst met een 

camper en onze fietsen door 

Europa. Ook Texel is een favo-

riet eiland waar we regelmatig 

met vrienden te vinden zijn. 

Mijn man is werkzaam als pro-

grammeur in theater de Tam-

boer in Hoogeveen. Door zijn 

mooie baan mogen we vaak an-

dere theaters in Nederland of 

daarbuiten bezoeken om voor-

stellingen te bekijken. Verder 

houd ik van gezelligheid met 

familie en vrienden. Dus ik 

zal ,net als vele anderen, blij 

zijn dat we het corona tijdperk 

achter ons kunnen laten en 

weer gezellig met elkaar kun-

nen zijn. 

 

Ik ben Hilda van Elp, 47 jaar, 

getrouwd met Edwin en moeder 

van 2 lieve ondeugende kin-

deren, een jongen van 14 jaar 

en een meisje van 9 jaar. Sa-

men zorgen wij voor onze trou-

we viervoeter Faya, die ook wel-

eens een bezoekje aan de be-

woners brengt samen met mijn 

dochter. Sinds januari 2020 

werk ik met veel plezier in 

Kloosterstaete. Mijn werk is erg 

afwisselend omdat ik zowel in 

de huiskamer als in de zorg 

werk. In de huiskamer maak ik 

graag een praatje of speel ik 

graag een spelletje met de 

mensen. Ik ondersteun de gast-

dames en na de huiskamer-

dienst ga ik verder met de zorg. 

Elke dinsdag middag kom ik als 

vrijwilliger naar Kloosterstaete 

om met de bewoners een stukje 

te wandelen en bij slecht weer 

gaan we iets anders leuks doen 

bijvoorbeeld een spelletje of 

lekker kletsen. In mijn vrije tijd 

gaan wij veel naar de camping 

waar onze caravan staat. Nu 

weten jullie een beetje wie er 

achter de naam Hilda schuilt, 

tot gauw! 

S T A E T I G  N I E U W S  
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E V E N  V O O R S T E L L E N :  ( V E R V O L G )  

Mijn naam is Aly Hartman, ik 

ben altijd al creatief bezig ge-

weest op verschillende manie-

ren. De laatste jaren is dit voor-

al schilderen en het maken van 

keramiekbeelden. Ik geef hier 

ook workshops in. Wilt u werk 

van mij zien? Neem dan een 

kijkje op Facebookpagina Aly-

Kunst. Toen Kloosterstaete 

werd geopend is mij gevraagd 

of ik de wanden in de drie gan-

gen wil voorzien van kunst zo-

als bijvoorbeeld schilderijen en 

foto's. Om de drie maanden 

toont een Hoogeveense kun-

stenaar daar zijn of haar werk. 

Ik hoop dat de bewoners en 

hun familie er van kunnen ge-

nieten!  

 

Mijn naam is Marjan Huisjes en 

ben 45 jaar oud. Ik woon al 

mijn hele leven in het mooie 

Hoogeveen samen met mijn 

man en onze zoon Sjef van 5 

jaar en niet te vergeten onze 

vogel. In mijn vrije tijd ben ik 

lekker bezig in de tuin en ook in 

onze moestuin. Ook vind ik het 

heerlijk om te koken en er op 

uit te gaan met ons gezin in de 

natuur. Als het mooi weer is 

gaan we het liefst op pad met 

de camper en zoeken we de 

leukste campings op. Ik werk al 

bijna 1,5 jaar met veel plezier in 

Kloosterstaete en hoop hier nog 

lang de mensen blij te kunnen 

maken! Groetjes van Marjan.  

 

Mijn naam is Hennie Kamps, ik 

ben 60 jaar. Ik ben 41 jaar gele-

den getrouwd met Joop en sa-

men hebben wij een zoon, 

schoondochter en twee schat-

ten van kleinkinderen. Wij wo-

nen inmiddels 22 jaar in het 

mooie Hollandscheveld en heb-

ben de koeien achter ons huis 

lopen. Samen met onze kippen, 

twee Franse bulldoggen en een 

Mechelse herder wonen we 

daar met veel plezier. Verder 

fietsen en wandelen wij veel. 

Ook hou ik van sporten, lezen 

en country line dance. Sinds 

kort werk ik als vrijwilligster op 

de maandagochtend in Kloos-

terstaete. Ik wandel dan met de 

bewoners en help de gastda-

mes met andere taken. Ook 

schenk ik graag een kopje kof-

fie in voor een ieder die dat op 

prijs stelt. Tot ziens in Kloos-

terstaete!  

 

Dag lieve bewoners van Kloos-

terstaete, Ik ben Hanneke Hen-

driks en ben 63 jaar. Al een he-

le tijd kom ik op woensdagmor-

gen bij jullie om samen met u 

een spelletje te doen of een ge-

zellig wandelingetje te maken. 

Ik hoop op een mooie zomer, 

zodat we vaak naar buiten kun-

nen. Groetjes van Hanneke. 

S T A E T I G  N I E U W S  
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E V E N  V O O R S T E L L E N :  ( V E R V O L G )  

In deze nieuwsbrief mag ik mij 

even voorstellen. Ik ben Truida 

Pathuis en woon samen met 

mijn man in Oude Pekela. We 

hebben samen twee kinderen, 

een dochter van 28 en een 

zoon van 24 jaar. Ik vind het 

leuk om in mijn vrije tijd te le-

zen, te wandelen en te fietsen 

in de natuur en gezellig te tafe-

len met familie en vrienden.  

Ik heb een grote compassie 

voor de ouderenzorg. Een lach 

op het gezicht van cliënten, fa-

milie, medewerkers en vrijwil-

ligers daar krijg ik energie van 

en daar doe ik het voor.  

 

De afgelopen jaren heb ik mijn 

werkervaring opgedaan in diver-

se leidinggevende functies bij 

dynamische zorgorganisaties 

binnen de ouderenzorg.  

 

Sinds 12 april werk ik bij de 

Zorgzaak als manager woonlo-

caties. Ik ben gestart op de lo-

caties de ZorgVilla en Kloos-

terstaete. Ik zie het als een 

mooie nieuwe uitdaging om als 

manager woonlocaties samen 

met mijn collega’s aan de slag 

te zijn met respect en aandacht 

voor de cliënt en voor elkaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Truida Pathuis  

S T A E T I G  N I E U W S  

 

P O R T R E T F O T O ’ S  K L O O S T E R S T A E T E .  D O E T  U  M E E ?   

Beste bewoners en familie van 

Kloosterstaete,  

Wij, Paula Krol en Tammy Wes-

tra, hebben al eens in Kloos-

terstaete geëxposeerd met on-

ze foto’s. Toen ontstond het 

idee om bewoners te fotografe-

ren en dat zou nu een vervolg 

kunnen krijgen. Omdat wij veel 

plezier hebben in fotograferen 

lijkt het ons leuk om de bewo-

ners te portretteren, zodat uw 

foto naast de deur van het ap-

partement kan hangen. Het 

formaat van de foto zal 15 cm 

x 15 cm zijn. Volgens ons is dat 

een leuke aankleding van de 

gang en daarbij kunt u op deze 

manier makkelijk u apparte-

ment herkennen. Mochten er 

bewoners zijn die geen persoon-

lijke foto willen, wat natuurlijk 

gerespecteerd wordt, kan het 

ook een foto van een dierbare 

herinnering of voorwerp zijn. 

Mocht u of betrokkenen hele-

maal geen foto wensen dan res-

pecteren wij dit uiteraard ook. 

Bij bezwaar ontvangen wij graag 

een mail op het volgende mail-

adres:  

judith.bakker@kloosterstaete.nl. 

 

Wij kijken uit om jullie te ont-

moeten en zijn op 7 juni en 21 

juni rond 15.30 in Kloosterstae-

te om de eerste foto’s te maken. 

Graag tot dan!  

 

Met vriendelijke groet, 

Paula en Tammy. 
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V R I E N D E N  V A N  K L O O S T E R S T A E T E  

Eerder al hebben wij u laten 

weten dat de stichting is opge-

richt.  Ons doel is om geld in te 

zamelen wat kan worden ge-

bruikt om leuke en nuttige din-

gen aan te schaffen of te rege-

len voor de bewoners van 

Kloosterstaete. Denk bijvoor-

beeld aan een duo fiets of bud-

get voor leuke uitstapjes.  

"Ik draag Kloosterstaete een 

warm hart toe, maar voor vrij-

willigerswerk heb ik geen tijd"  

 

"Ik wil graag mijn steentje bij-

dragen voor extra doelen bin-

nen Kloosterstaete"  

 

"Ik ben ondernemer en kan zo 

op een makkelijke manier wat 

bijdragen wat fiscaal ook nog 

eens aantrekkelijk is" 

 

 Iedereen kan een bijdrage le-

veren! 

We zijn bezig met een ontwerp 

voor een “Vrienden van Kloos-

terstaete bord”. De bijdrage aan 

de Vrienden van Kloosterstaete 

bedraagt jaarlijks €50, €100 of 

€150 per vriend, of wat u zelf 

maar als bedrag zou willen ge-

ven. 

Vrienden van Kloosterstaete 

worden, indien gewenst, ver-

meld op het bord. Dit bord krijgt 

een mooi plekje in Kloosterstae-

te. 

 

Hoe word ik vriend(in) van  

Kloosterstaete? 

U kunt zowel een particuliere 

als een zakelijke vriend van 

Kloosterstaete worden. Als par-

ticulier kunt u vriend worden als 

individuele donateur of als fami-

lie. Maar u kunt ook zakelijke 

vriend worden door bijvoorbeeld 

een fiscaal vriendelijke en af-

trekbare periodieke gift. 

 

Zakelijk sponsort u de stichting 

als vriend en ontvangt u een 

sponsorfactuur. Als tegenpres-

tatie wordt uw bedrijf, indien 

gewenst, vermeld op het Vrien-

den van Kloosterstaete bord.  

Zowel de particuliere als zakelij-

ke sponsoring is geldig voor het 

kalenderjaar en wordt stilzwij-

gend verlengd voor een jaar. 

Opzegging kan schriftelijk of per 

email uiterlijk 31 december. 

Aanmelden? 

Draagt u Kloosterstaete ook 

een warm hart toe en wilt u 

vriend worden via de Vrienden 

van Kloosterstaete? Meld dit 

dan bij ons. Wij sturen u het op-

gaveformulier toe! Neem con-

tact op met Jeanette van Sloch-

teren- Koops (penningmeester 

van de Stichting) via e-mail 

j.van.slochteren@dewoldenhoo

geveen.nl of bel 06 27004124. 

 

Natuurlijk kunt u ook via perso-

neelsleden van Kloosterstaete 

in contact met het bestuur van 

de stichting komen 

 

Ons rekeningnummer is: 

NL72RABO 0364 7689 08 

 

Groeten van het bestuur van de 

Stichting Vrienden van  

Kloosterstaete, 

 

Hans Westerink 

Henny Hersevoort 

Jeanette van Slochteren 

S T A E T I G  N I E U W S  
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W E L K O M  

In deze rubriek heten we graag 

nieuwe bewoners hartelijk wel-

kom! De afgelopen maanden is 

bij ons komen wonen:  

 

 

Mevr. T. Pot-Huizenga woont 

sinds 15 april in Kloosterstae-

te. Wij hopen van harte dat u 

zich al thuis voelt in Kloos-

terstaete en gunnen u een 

mooie tijd!  

 

P L A S T I C  D O P P E N  S P A R E N  V O O R  K N G F  G E L E I D E H O N D E N   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat plastic doppen 

geld waard zijn? Wij hebben 

het nooit geweten maar me-

vrouw Heemstra wel! Al jaren-

lang spaart zij plastic doppen 

voor KNGF Geleidehonden.  

 

Per kilo ontvangt KNGF Gelei-

dehonden een vergoe-

ding. Met deze vergoeding 

kunnen zij weer mensen met 

een beperking een beter leven 

geven met een speciaal opge-

leide hond.  

 

Wat goed mevrouw Heemstra 

dat u zo trouw de doppen 

spaart. Zo steunt u niet alleen 

de opleiding van de geleidehon-

den, maar spaart ook nog eens 

het milieu. 

S T A E T I G  N I E U W S  

 

W I S T  U  D A T . . .  

...het Oranje Fonds ieder jaar 

“NL Doet” organiseert? NL 

Doet heeft als doel om vrijwil-

ligers in de spotlichts te zetten 

en iedereen uit te nodigen om 

een dagje de handen uit de 

mouwen te steken. Door Coro-

na is er dit jaar een aangepast 

programma. Binnen Kloos-

terstaete schenken wij hier 

aandacht aan op zaterdag 29 

mei. Meer informatie over deze 

dag volgt later. 

 

…  wij de berging van Kloos-

terstaete aan het opruimen zijn 

zodat er weer meer ruimte ont-

staat?  Zo kunnen bewoners 

makkelijker in- en uitrijden met 

hun scootmobiel. Er staan veel 

rolstoelen en rollators die niet 

meer gebruikt worden. Zou u zo 

vriendelijk willen zijn om de 

spullen die niet meer gebruikt 

worden op te halen? Dank al-

vast! 

 

… de opa van Willemiek aan het 

werk is om een mooie grote 

kruidentafel voor ons te ma-

ken? Een soort mini moestuin 

op wielen waar wij heerlijke 

kruiden in gaan inplanten. Tui-

nieren en lekker eten in één. 

Hoe leuk is dat!  
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V R I J W I L L I G E R S  

Zo langzamerhand komen onze 

vrijwilligers ook weer binnen in 

Kloosterstaete. Nu onze bewo-

ners zijn ingeënt (en vele vrij-

willigers zelf ook) voelen de 

meesten zich weer vrij om te 

komen. Natuurlijk zijn wij en 

onze bewoners daar heel blij 

mee. Zo zijn mevrouw Weste-

rink en vrijwilligster Erna sa-

men op pad geweest. Op een 

zonnige woensdagmiddag heb-

ben zij een heerlijke wandeling 

gemaakt langs de Hoogeveen-

se vaart. Mevrouw Westerink 

heeft vele fijne herinneringen 

aan dit wandelplekje en wilde 

daar graag nog een keer wan-

delen. Leuk hoor!   

 

V R I J W I L I I G E R S  G E Z O C H T !  

S T A E T I G  N I E U W S  

Wilt u iets meer betekenen 

voor een ander? Lijkt het u leuk 

om in een klein team onder-

steuning te bieden aan de me-

dewerkers van Kloosterstaete? 

Wij zijn op zoek naar enthousi-

aste vrijwilligers die het leuk 

vinden om te helpen in de tuin, 

voorlezen, breien/haken, kof-

fie/thee schenken of gewoon 

als gezelschap om een luiste-

rend oor te bieden.  

 

U zult al snel merken dat dit vrij-

willigerswerk enorm dankbaar 

werk is. Een uurtje per week is 

al voldoende om het verschil te 

maken in het leven van onze 

bewoners.  

 

Mocht u belangstelling hebben 

dan kunt u een mailtje sturen 

naar:  

judith.bakker@kloosterstaete.nl  



Wilt u contact met de redactie of 

een bijdrage leveren aan deze 

nieuwsbrief?  

Neem dan contact op met één 

van onze gastdames.  

S T A E T I G  N I E U W S  
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I N  M E M O R I A M  

De afgelopen maanden zijn er tot ons verdriet dierbare mensen overleden die lang of iets korter in 

Kloosterstaete hebben gewoond.  

 

Afscheid nemen van mensen met wie je zoveel ervaringen hebt gedeeld heeft een grote impact op 

onze bewoners en ons personeel. Daarom noemen wij uit eerbied hun namen en danken wij hen voor 

het feit dat wij een tijdje mochten meelopen in hun leven en voor het vertrouwen wat ze ons daarvoor 

schonken.  

 

Mevrouw Moorman   – geboren 12 augustus 1924  – overleden 05 april 2021 

Meneer Heet   – geboren 11 augustus 1929  – overleden 28 maart 2021 


